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Onderwerp AOW niet loskoppelen van minimumloon

Ondergetekende dient de volgende motie in:

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 27 januari 2022 

Constateert dat: 
• op blz. 23 van het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, 

gepresenteerd op 15 december 2021 vermeldt “We verhogen het minimumloon stapsgewijs met 
7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het 
bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting.”;

• uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW met minimumloon en uitkeringen naar 
alle waarschijnlijkheid zal leiden tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden alsmede zij die 
daarnaast een bescheiden pensioen genieten, waarvan duidelijk is dat deze laatste in de meeste 
gevallen al jaren niet is geïndexeerd aan de koopkrachtontwikkeling.

Overwegende dat: 
• de huidige AOW-uitkering anno 2022 juist gekoppeld is aan het minimumloon om een 

bestaansminimum te garanderen;
• dat loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon vrijwel zeker een verslechtering van de 

koopkracht van AOW-gerechtigden tot gevolg heeft, waardoor getwijfeld mag worden of nog wel 
sprake is van een reëel bestaansminimum;

• in de gemeente Hollands Kroon zonder twijfel sprake is van een behoorlijke groep AOW-gerechtigden 
die daarnaast van een bescheiden pensioen moeten rondkomen en hun positie nu al vaak met zich 
meebrengt dat zij gebruik moeten maken van het bijzonder bijstandsbeleid van de gemeente 
Alkmaar;

Verzoekt het college:
er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet Rutte IV duidelijk te 
maken dat de raad van de gemeente Hollands Kroon zich zorgen maakt over de positie van AOW-
gerechtigden c.a. in de samenleving, als uitvoering wordt gegeven van het regeringsvoornemen de AOW 
los te koppelen van het minimumloon 

en gaat over tot de orde van de dag
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